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جٌد جدا88.649طارق صباح عبد الغن1ً

جٌد جدا86.932هدٌل مازن اكرم2

جٌد جدا85.675سٌف عاصم مصطفى3

جٌد جدا84.177رنا مرتضى حسن4

جٌد جدا83.718عبد هللا خمٌس فاٌز5

جٌد جدا82.921اسٌل عبد الرضا محمد6

جٌد جدا82.888محمد عبود كنبر7

جٌد جدا82.885علً محمد حسن مجٌد8

جٌد جدا82.846رشا عادل عبد الجبار9

جٌد جدا82.146مٌنة اسامة عبد الودود10

جٌد جدا81.550نور سعد محمد عل11ً

جٌد جدا81.444دنٌا نضال مروك12ً

جٌد جدا81.404نادٌة محمد كاظم 13

جٌد جدا81.370زهراء هاشم محمد14

جٌد جدا80.939نور احمد كاظم15

جٌد جدا80.849محمد وسنان عبد الوهاب16

جٌد جدا80.548عالء صالح مهدي17

جٌد جدا80.418زٌنب جلٌل رحٌم18

جٌد جدا80.108محمد غالب رزوق19ً

جٌد79.856سهى طالل عبد20

جٌد79.852اسمى محمد ٌحٌى العان21ً

جٌد79.518انمار عدي عبد المنعم22

جٌد79.081اثٌر حسٌن فوزي23

جٌد78.752غفران ضاري عواد24

جٌد78.725سارا جواد عزٌز25

جٌد78.701هبة عزٌز عبد االمٌر26

جٌد78.642شاناز سه روهر عبد هللا27

جٌد78.563صفاء سعود عبد28

جٌد78.156محمود عمر محمود29

جٌد78.119احمد مثنى جاسم30

جٌد78.107ٌاسر علً حسٌن31

جٌد78.044امال هادي محمد32

جٌد77.879غٌاث سعدي محسن33

جٌد77.571رامً ابرائٌل سركٌس34

جٌد77.398سمر عبد الرحمن عبد عل35ً

جٌد76.947هبة جاسم رسول36

جٌد76.523سجا حٌدر حسن37

جٌد76.518حٌدر منٌر صالح38

جٌد76.480رند صباح نجٌب39

جٌد76.200اسراء ناطق ترك40ً

جٌد75.738سمارة طارق طاهر41

جٌد75.436زٌد سامر عبد الحسٌن42

جٌد75.283مٌنا فائز فتح هللا43

جٌد75.265رؤى ٌحٌى نصٌف جسام الجبوري44

جٌد75.251سمارة فاروق بلداوي العتاب45ً

جٌد75.101نورا عدنان عبد االمٌر46

جٌد75.017بتول رشٌد حمٌد47

جٌد74.979جرا اسماعٌل نادر48

جٌد74.825عمار لؤي عبد القادر49

جٌد74.683سٌف نبٌل جواد50

جٌد74.407مضر محمد باقر51

جٌد74.325رامز عرفان ناصٌف52

جٌد74.197االء حمٌد مجٌد رشٌد العبٌدي53

جٌد73.999سٌف منذر ناج54ً

جٌد73.947طارق سامً شمس الدٌن55

جٌد73.887بان عبد الخالق محمد56

جٌد73.707محمود عبد اللطٌف محمد عل57ً

جٌد73.677اسٌل حبٌب ناشر58

جٌد73.560وئام حمود عبد هللا59

جٌد73.543حٌدر حمٌد عبد الكرٌم60

جٌد73.268عبٌر قصً كامل61

جٌد73.208لمى اسماعٌل عل62ً

جٌد73.088صبا اكرم عل63ً

جٌد73.001فرح حمٌد كاظم64

جٌد72.873رنا اٌاد عل65ً
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دور ثانًجٌد72.822هبة فالح جاسم66

جٌد72.778تارة كمال طالب الباجالن67

جٌد72.759محمد نزار ٌوسف68

جٌد72.590هبة رٌاض عٌسى69

جٌد72.515اسراء سعد محمد70

جٌد72.339صفا فوزي مناجد71

جٌد72.317سنا امٌر عل72ً

جٌد72.152مرٌم احمد حكمت73

جٌد71.968احمد غسان ناج74ً
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جٌد70.223هبة حمٌد عاجل94

جٌد70.093باسل ابراهٌم كاظم95

متوسط69.980مهند لبنان هاتف96

متوسط69.860ٌاسر عبد هللا شلٌج 97

متوسط69.802رغد عبد العزٌز سعود98

متوسط69.755عدنان خضٌر ٌاسٌن99

متوسط69.747احمد عبد المنعم نوح100

متوسط69.673ضرغام احمد نصرهللا101

متوسط69.619حٌدر سالم صبري102

متوسط69.612سالً طالب دعج103

متوسط69.190رنا واصف عمر104
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متوسط68.936عبد الرزاق عبد المنعم وهاب106
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متوسط68.834سهٌر سلٌمان خلٌل109

متوسط68.619لٌنا ستار مطلك110

متوسط68.522علً نزار سعودي111

متوسط68.506حٌدر محمد عبد الرزاق112

متوسط68.346فاروق فؤاد عزت113

متوسط68.338قصً هاشم رضا114

متوسط68.301رباب عبد الفتاح حامد115

متوسط68.276سؤدد هٌثم مرتضى116

متوسط68.155مٌس نبٌل عبد الفتاح117

متوسط68.128احمد مهدي صاحب شربة118
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متوسط67.805احمد مكً مرزة120

متوسط67.683عمار فالح جلٌل121
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متوسط67.425سارة عصام حمزه125
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متوسط67.363حسٌن بهجت ابراهٌم126

متوسط67.198شرٌف جودت محمد عل127ً

متوسط67.108نور سعد قاسم128

متوسط67.027زٌنب صبٌح حسٌن129

متوسط67.008نور سمٌر زناد130

متوسط66.978رنا تركً مفتن131

متوسط66.924نور محمد عل132ً

متوسط66.690وردة نزار هوب133ً

متوسط66.665اٌاد اسماعٌل سلطان134

متوسط66.639دٌنا مهدي عبد الحسٌن135

متوسط66.266ابراهٌم احسان ابراهٌم136

متوسط66.232مصطفى متعب محمد137
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